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Holonite producten zijn onderhoudsarm maar een periodieke reiniging komt de kwaliteit van het product ten goede. 

Reinigen van Holonite producten in Basiskleuren

Normaal periodiek onderhoud
Holonite producten kunnen eenvoudig worden schoongemaakt met water en een spons of borstel. Vuil wordt op deze 
manier snel verwijderd. Bij lichte vervuiling kan gebruik worden gemaakt van een natuurlijke zeep of een citroenvrij afwas-
middel. Spoel na het schoonmaken de Holonite producten altijd met voldoende water af. Met vinylreiniger kan een bescher-
mende laag op het Holonite product worden aangebracht. Holonite producten kunnen daarnaast beschermd worden door 
ze in kleurloze was te zetten (bijvoorbeeld boenwas). Producten die buiten toegepast worden mogen eventueel in de was 
gezet worden met neutrale kleurloze autowas verrijkt met teflon.

Reinigen van hardnekkig vuil 
Kalkvlekken kunnen verwijderd worden met een kalkverwijderaar zoals Antikal o.g. Vetvlekken kunnen verwijderd worden 
met een vetoplosser zoals Muscle o.g. Hardnekkig vuil op lichtkleurige Holonite producten kan worden behandeld met 
een heel fijn polijstmiddel zoals Cif of Lakcleaner. Let op: te veel polijstmiddel kan krassen veroorzaken en het product 
aantasten. Indien de hierboven beschreven middelen onvoldoende resultaat geven, kan een organisch oplosmiddel (zoals 
terpentine of wasbenzine) gebruikt worden. Indien het vuil hiermee niet wordt verwijderd kan aceton gebruikt worden. Let 
op: weinig aceton gebruiken, want het kan de toplaag van het product aantasten. Voor alle bovengenoemde producten 
geldt dat er met schoon water nagespoeld dient te worden.

Reinigen van Holonite producten in Natura & Textuur

Normaal periodiek onderhoud
Holonite producten kunnen eenvoudig worden schoongemaakt met water en een borstel. Vuil wordt op deze manier snel 
verwijderd. Bij lichte vervuiling kan gebruik worden gemaakt van een natuurlijke zeep of een citroenvrij afwasmiddel. Spoel 
na het schoonmaken de Holonite producten altijd met voldoende water af. Let op: gebruik geen producten die een bescher-
mende laag achterlaten of een wasachtige substantie in zich hebben, deze kunnen de textuur maskeren. 

Reinigen van hardnekkig vuil
Kalkvlekken kunnen verwijderd worden met een kalkverwijderaar zoals Antikal o.g. Vetvlekken kunnen verwijderd worden 
met een vetoplosser zoals Muscle o.g. Hardnekkige vlekken op de textuur kunnen ook verwijderd worden met een bleek-
wateroplossing (lees eerst de aanwijzingen op de verpakking). Ingedroogde vetvlekken kunnen verwijderd worden met een 
schuurmiddel; Cif, Actiff, Vim of gelijkwaardig. Breng het reinigingsmiddel aan op de vlek en borstel het vervolgens met 
een vochtige borstel uit. Indien nodig deze handeling enkele malen herhalen. Tevens kan er gebruik worden gemaakt van 
een glasreiniger op alcoholbasis. Aanbrengen op de vetvlek en afnemen met een schone doek. Let op dat er geen cirkel-
vormige poetsbewegingen gemaakt worden. Daarmee wordt het opgeloste vuil verspreid over een groter oppervlak. Voor 
alle bovengenoemde producten geldt dat er met schoon water nagespoeld dient te worden.

Reinigen van zeer hardnekkig vuil met Urbansolve en Urbanpolish
Voor het verwijderen van zeer hardnekkig vuil kunnen ook de reinigingsproducten Urbansolve en Urbanpolish een uitkomst 
bieden. Neem contact op met Holonite voor het verkrijgen van deze producten en lees het advies op pagina 2 en 3.
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Urbansolve (Basiskleuren)

Voor de verwijdering van zeer hardnekkig vuil zoals graffiti, inkten en verven
Urbansolve is een snelwerkend vloeibaar afbijtmiddel opgebouwd uit biologisch afbreekbare bestanddelen. De solve is speciaal 
ontwikkeld om veilig, snel en ecologisch verantwoord verven, inkten en coatings te verwijderen van Holonite producten. Dankzij 
het veilige en ecologische verantwoorde karakter is het product een goed alternatief voor chemische milieubelastende en ge-
zondheidsschadelijke afbijt-/oplosmiddelen. 
Let op: Urbansolve mag niet toegepast worden op Holonite producten in Natura & Textuur. 

Werkwijze
Behandel de verontreiniging met een vochtige spons of doek. De inwerktijd varieert van 1 tot 30 minuten afhankelijk van de te 
verwijderen verontreiniging, de omgevingstemperatuur en de totale laagdikte. Neem een klein deel op de doek/borstel en wrijf 
dit met een draaiende beweging over het te reinigen oppervlak. Poets totdat de vervuiling is verdwenen en herhaal eventueel de 
procedure bij onvoldoende resultaat. Spoel het geheel af met water en laat het daarna drogen.
Let op: de inwerktijd van Urbansolve op Holonite producten mag niet langer zijn dan 30 minuten. 

Eigenschappen

• Urbansolve kan zowel voor binnen- als buitentoepassingen worden gebruikt
• Urbansolve heeft een milde geur en is daarmee prettig in gebruik
• Urbansolve is vloeibaar en kan gebruikt worden via sprayen en borstelen
• Urbansolve is veilig in gebruik door een hoog vlampunt en een lage dampspanning
• Urbansolve is biologisch afbreekbaar
• Urbansolve is siliconenvrij
• Urbansolve bevat geen gechloreerde koolwaterstoffen, geen aromatische koolwaterstoffen of andere schadelijke stoffen

Verpakking
Bij het verpakken van Holonite producten wordt rekening gehouden met het milieu. De verpakkingsmaterialen voldoen aan de 
volgende eisen: licht in gewicht, gering grondstofverbruik per verpakking, gering energieverbruik bij productie, geringe hoeveel-
heden afval bij productie, lange levensduur, geen schadelijke stoffen bij verbranding en 100% recyclebaar. 

Waarschuwing
Probeer te allen tijde langdurig huidcontact te vermijden in verband met de sterk ontvettende eigenschappen van de solve.
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Urbanpolish (Natura & Textuur)

Voor de verwijdering van zeer hardnekkig vuil zoals graffiti, inkten en verven
Urbanpolish is een mild polijstende pasta waarmee zeer hardnekkige vervuilingen op Natura & Textuur Holonite producten en 
andere harde/robuuste ondergronden kunnen worden verwijderd. Het gaat dan om vervuilingen zoals: graffiti, inkt, verf, olie 
en oxidaties. 

Werkwijze
Behandel de verontreiniging met een vochtige spons of doek. Neem een klein deel op de doek/borstel en wrijf dit met een 
draaiende beweging over het te reinigen oppervlak. Poets totdat de vervuiling is verdwenen en herhaal eventueel de procedure 
bij onvoldoende resultaat. Spoel het geheel af met water en laat het daarna drogen.
Let op: de inwerktijd van Urbanpolish op Holonite producten mag niet langer zijn dan 30 minuten. 

Eigenschappen

• Urbanpolish is een veilige, niet agressieve of abrassieve reinigingspasta
• Urbanpolish is veilig in gebruik op diverse harde, robuuste ondergronden
• Urbanpolish verwijdert inkten, graffiti, zout-, silicaat- en kalkaanslag
• Urbanpolish is geschikt om roestvast staal op te poetsen
• Urbanpolish krast niet
• Urbanpolish is niet giftig en neutraal van geur
• Urbanpolish is niet brandbaar

Verpakking
Bij het verpakken van Holonite producten wordt rekening gehouden met het milieu. De verpakkingsmaterialen voldoen aan de 
volgende eisen: licht in gewicht, gering grondstofverbruik per verpakking, gering energieverbruik bij productie, geringe hoe-
veelheden afval bij productie, lange levensduur, geen schadelijke stoffen bij verbranding en 100% recyclebaar. 
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